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Resumo  

Um dos maiores problemas na atualidade em diversos países é a poluição 

ambiental e esse problema é decorrente de diversos fatores como a falta de 

consciência ambiental e o uso incorreto dos recursos naturais. Visando a solução 

deste problema, diversos trabalhos acadêmicos vem estudando soluções que aliem 

tecnologias inovadoras e ambientalmente corretas para tratamentos de água 

residuais. Neste sentido, os processos oxidativos avançados (POA’s) geram radicais 

hidroxilas que são altamente reativos e fazem com que aconteça a oxidação de uma 

grande quantidade de substâncias e devido a isso, vêm se destacando por 

apresentar uma alta eficiência para degradar diversos poluentes orgânicos. A 

fotocatálise heterogênea é uma variante desses POA´s, que tem como princípio 

básico a ativação de um fotocalisador; o TiO2 é um fotocatalisador com uma alta 

absorbância na luz UV e sendo assim, são utilizados corantes naturais para 

aumentar sua absorbância na luz visível; a clorofila é um corante natural que pode 

ser utilizado como transportador de elétron. 

Introdução  

Os processos oxidativos avançados vêm se destacando nos últimos anos por 

ter um custo de operação baixo e uma alta eficiência na degradação de poluentes 

orgânicos; esses processos geram radicais hidroxilas e são gerados através de 

reações que envolvem oxidantes fortes como semicondutores (TiO2). Entre os 

POA’s, a fotocatálise heterogênea é um processo que tem como aplicação a 

descontaminação ambiental, e o mesmo tem como princípio a ativação de um 

semicondutor e geralmente o TiO2 é o mais utilizado como semicondutor em sua 

fase anatase e possui uma alta área superficial e também possuem a capacidade de 

fazer reação com a maioria das moléculas biológicas.(1) 

A bentonita é um argilomineral do grupo das esmectitas cuja estrutura é 

composta por lamelas paralelas resultantes da associação de duas folhas 

tetraédricas de SiO4 (T) e uma folha octaédrica de Al(OH)6 (O), em uma proporção 

de 2:1 (TOT). E se destaca em relação as outras por possuir uma elevada área 

superficial (>300,00 m2/g), alta capacidade de troca catiônica, abundância na 

natureza e baixo custo. 

A clorofila é um pigmento natural verde que possui em sua estrutura um 

macrociclo tetrapirrólico, contendo magnésio como centro metálico; podendo ser 

utilizada como antioxidante. As clorofilas são suscetíveis a decomposição por 



diversos fatores como o pH dos tecidos, se o pH for básico faz com que a mesma 

fique mais estável ao calor quando se compara com o pH ácido, a alta temperatura é 

também um fator que influencia na degradação da clorofila; e a instabilidade que ela 

apresenta faz com que sua cor possa ser alterada. 

Objetivos  

Este trabalho tem como objetivo principal testar a estabilidade do material 

sintetizado em dois aspectos e da solução de clorofila em água. 

Metodologia e Desenvolvimento  

Síntese dos materiais: 

  Síntese da Bentonita titânio: O material foi sintetizado suspendendo-se 2g de 

bentonita pura, 40mL de álcool etílico, 200 uL de ácido acético, 1 mL de 

isopropóxido de titânio IV, a mistura foi mantida sob agitação magnética por 24 

horas,  o material obtido foi lavado com álcool etílico  e seco a temperatura de 60ºC; 

sendo designado por  BenTi e tendo como rendimento 1,5 g. Repetiu-se o 

procedimento anterior adicionando-se 4 mL da solução contendo clorofila  e  material 

foi denominado  BenTiClo. 

Teste de fotoestabilidade sob radiação ultravioleta: 

Foram realizados três testes de fotoestabilidade sob radiação ultravioleta (λ=3,94 nm 

e P=15 W) do material denominado BenTiClo em dois estados nos intervalos de 

tempo de 5 min até 48h ,o primeiro teste foi feito utilizando 150 mg do material no 

estado sólido, o segundo foi realizado no banho ultratermostatizado na temperatura 

de 15,5ºC utilizando 800mg do material BenTiClo suspenso em 40 mL de água 

destilada mantido sob agitação magnética e o terceiro foi utilizado 12,5 mL da 

solução contendo clorofila suspensa em 50 mL de água destilada e o mesmo foi feito 

utilizando o banho ultratermostatizado a temperatura de 14ºC. 

Resultados preliminares  

Após a síntese dos materiais, ambos foram caracterizados pelas técnicas de 

difração de raios-X, espectroscopia de absorção molecular na região do 

infravermelho e através da Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta 

visível sólido 

A difração de raios X nos mostrou que o espaçamento basal da bentonita é de 

14,24 Ǻ, já na bentonita com titânio houve um decaimento para 13,62 Ǻ, o que indica 

que o titânio está apenas na superfície do material, como o esperado (2), porém 



quando colocado titânio e clorofila o espaçamento aumenta para 14,71 Ǻ este 

aumento pode estar relacionado com o tamanho da estrutura da clorofila. 

A espectroscopia de absorção molecular na região do infravermelho apresentou 

um grande aumento nas vibrações característicos de amina nas regiões entre 1632-

1334 cm-1, dando indícios de que a matriz pode ser excelente candidata para 

adsorção de possíveis moléculas de poluentes,  utilizando a  funcionalização da argila 

com o titânio e a clorofila. De forma mais detalhada, nessas regiões apresentaram 

bandas em 1348 cm-1 referente à CH3, 1430 cm-1 relacionado a C=C (aromático) 

característico da clorofila, 1448 cm-1 referente à CH2, 1534 cm-1 referente a C-N e 

1550 cm-1 característico de N-H (amina) presente nos anéis pirrólicos da clorofila. 

A Espectroscopia de absorção na região do ultravioleta visível sólido apresentou 

máxima absorbância do material BenTiClo em 660,95 nm que é característico da 

clorofila e não apresenta muita diferença da teoria que diz que a clorofila absorve em 

680 nm no espectro visível, e o semicondutor (TiO2) apresenta máxima absorbância 

em 260 nm. 

Os testes de fotoestabilidade mostraram em até qual tempo a clorofila é estável à 

radiação ultravioleta. O primeiro teste realizado com o material no estado sólido 

mostrou que a clorofila apresenta estabilidade até 120 min e a partir dos 480 min ela 

começa o processo de degradação; o segundo que foi o material sólido BenTiClo 

suspenso em água destilada apresentou estabilidade até 480 min e o terceiro teste foi 

da clorofila em água e se mostrou estável até 480 min; esse processo de degradação 

é observado pela redução da banda Soret da clorofila que se encontra em 660,1 nm. 
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